”Nya Generationens Ledare – NGL”, Workshop för utveckling av personlig och professionell
ledarskap

Program
Bildkonst och legender har genom historien varit tätt kopplade till ledare och deras personliga
utveckling. Bakom bildkonsten fanns filosofi, historia och kunskap som studerades av ledarna och
förmedlades vidare till kommande generationer, exempelvis i form av manuskripter. Dagens spelkort
har också en lång historia som är kopplad till arketyper som inneboende prototyper för idéer. Dessa
kan påverka hur en ledare upplever och tolkar de fenomen eller situationer som uppstår.
09.00-09.30 Frukost
09.30-10.30 Introduktion, symboler och bildkonst
Konsthistoria och symbolernas utveckling genom tiderna. Erfaren ikonmålare berättar om
symbolernas djupare mening. Exempel från symboliken använd av Kung Solomon. Vilken roll spelar
symbolerna i ledarens utveckling och välmående? Hur har dagens uppfattning om framgångsrikt
ledarskap påverkats av antikens symboler och legender?
10.30-11.00 Paus och reflektioner
11.00-12.00 Arketyper och bildkonsten i spelkorten.
Symboler inom analytisk psykologi och Carl Jungs interpretation av omättlige ormen i förhållande till
kompetensutvecklande ledarskap. Arketyper och olika ledarskapsstilar sedda genom mytologiska
berättelser och bildkonsten i spelkorten.
12.00-13.00 Lunch: hemmalagad grekisk moussaka, grekisk sallad och bröd.

En framgångsrik ledare behöver vision och värderingar för att nå sina mål och inspirera andra att
hjälpa till på vägen. Ju mer visionen stämmer överens med värderingarna desto mer framgångsrik
blir ledaren. Det finns en berättelse om Kung Solomon som förverkligade sin dröm, att bli en vis kung.
Gick hans vision och värderingar hand i hand? Vad använde Kung Solomon för verktyg till sin
personliga och professionella utveckling?
13.00-14.00 Verktyget ”Iliaden of Malmö” och ”My Odyssey”.
Verktyget för nya generationens ledare presenteras. Deltagarna får kunskap om en unik metod som
omfattar ord, bildkonst och mytologi. De får nya infallsvinklar och insikter om hur de kan använda
bildkonsten i sin professionella yrkesroll.
14.00-14.30 Paus och reflektioner.
14.30-16.00 Workshop, ”Kung Solomon”.
Nya infallsvinklar och insikter om den egna ledarskapsrollen och effektiviteten. Verktyg för skapande
av en tydligare vision och värderingar i sin ledarroll. Ökad kompetens för effektiv kommunikation.
16.00-16.30 Reflektioner och avslutning.
Ledaren får:
 ökad förmåga att genom inspiration utöva ett kompetensutvecklande ledarskap
 ökad självinsikt som ger ökad självkänsla
 större skicklighet på att hantera stress
 större kunskap om vad hur ledarollen formas och påverkas
 djupare förståelse om symbolernas betydelse i den egna utvecklingen
 ett innovativt verktyg för skapande av tydligare vision och värderingar i sin ledarroll
Pris
4800 kr exklusive moms
I priset ingår lokalkostnad, kursmateral, frukost, fika, lunch och bildkonstverktyget.
Adress
Hagalundsgatan 5 i Malmö. Lokalen har tidigare varit en kyrka. Idag används den som konststudio
och konferenslokal för NGL workshop.
Vidareutbildning
Det finns även en fortsättning på ovanstående workshop (NGL II)
Utbildare
Gordana och Natalija Vincic

